
 

INTROITUS (Ps. 91, 13-14) 
Justus ut palma florébit: sicut 
cedrus Líbani multiplicábitur: 
plantátus in domo Dómini: in 
átriis domus Dei nostri. (Ps. 
ib. 2) Bonum est confitéri 
Dómino: et psállere nomini 
tuo, Altíssime. V. Glória 
Patri. 
 
ORATIO – Omnípotens sem-
pitérne Deus, qui dispositió-
ne mirábili infírma mundi éli-
gis, ut fórtia quæque confún-
das: concéde propítius humi-
litáti nostræ; ut, piis beáti Dí-
daci Confessóris tui précibus, 
ad perénnem in cælis glóriam 
sublimári mereámur. Per 
Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Corínthios (1, c. 
4, 9-14). 
Fratres: Spectáculum facti 
sumus mundo et Angelis et 
homínibus. Nos stulti propter 
Christum, vos autem prudén-
tes in Christo: nos infírmi, 
vos autem fortes: vos nóbiles, 
nos autem ignóbiles. Usque 
in hanc horam et esurímus, et 
sitímus, et nudi sumus, et có- 
 

VSTUP (Žalm 91, 13-14) 
Spravedlivý jako palma 
pokvete, jako cedr na Libanu 
poroste; vštípen v domě 
Páně, v síních domu Boha 
našeho. (Ž. tamt. 2) Sluší 
oslavovati Pána, opěvovati 
jméno tvé, Svrchovaný. V. 
Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Všemohoucí, 
věčný Bože, jenž obdivuhod-
ným uspořádáním volíš ve 
světě slabé, abys zahanbil 
všecko silné, uděl milostivě 
našemu ponížení, abychom si 
zasloužili pro zbožné přímlu-
vy svatého Didaka, Vyznava-
če tvého, pozdviženi býti 
k věčné slávě v nebi. Skrze. 
 
ČTENÍ z 1. listu sv. Pavla 
Apoštola ke Korintským (4, 
9-14). 
Bratři! Stali jsme se divadlem 
světu, jak Andělům, tak 
lidem. My jsme blázny pro 
Krista, vy rozumní v Kristu; 
my slabí, vy však silní; vy 
slavní, ale my bezectní. Až do 
té chvíle lačníme i žízníme a 
jsme nazí a býváme po-
líčkováni a bez obydlí stálé- 
 

oslavují; s nimiž rač, prosíme, 
připustiti i hlasy naše, 
kteřížto u pokorném vy-
znávání pravíme: Svatý, 
svatý, svatý. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Mat. 19, 28 a 
29) Amen, pravím vám, že 
vy, kteří jste opustili všecko a 
následovali jste mne, stokrát 
více obdržíte a život věčný 
v dědictví dostanete. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Prosíme, 
všemohoucí Bože, abychom, 
kteří jsme nebeské pokrmy 
přijali, na přímluvu svatého 
Didaka, Vyznavače tvého, 
jimi proti všem protiven-
stvím chráněni byli. Skrze 
Pána našeho. 
 
 
 

exsultatióne concélebrant. 
Cum quibus et nostras voces, 
ut admítti júbeas depre-
cámur, súpplici confessióne 
dicéntes: Sanctus. 
 
COMMUNIO (Matth. 19, 28 et 
29) Amen, dico vobis: quod 
vos, qui reliquístis ómnia et 
secúti estis me, céntuplum 
accipiétis, et vitam ætérnam 
possidébitis. 
 
POSTCOMMUNIO – Quǽsu-
mus, omnípotens Deus: ut, 
qui cæléstia aliménta percépi-
mus, intercedénte beáto Dí-
daco Confessóre tuo, per hæc 
contra ómnia advérsa 
muniámur. Per Dóminum 
nostrum. 
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měšce, které nevetšejí, poklad 
nepomíjející na nebi, kdežto 
zloděj se nepřibližuje, ani mol 
nekazí. Neboť kde jest poklad 
váš, tam bude i srdce vaše. 
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 20, 2-3) 
Z moci tvé, Pane, radovati se 
bude spravedlivý a nad 
spásou tvou jásati bude 
velice; přání srdce jeho jsi mu 
vyplnil. 
 
TCIHÁ MODLITBA – Popřej 
nám, prosíme, všemohoucí 
Bože, aby pokorná naše oběť 
byla tobě příjemna ke cti 
Svatých tvých a nás na těle 
očistila, jakož i na duši. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista. 
 
PREFACE – Věru hodno a 
spravedlivo jest, slušno a 
spasitelno, abychom ti vždy a 
všude díky vzdávali, 
Hospodine svatý, Otče 
všemohoucí, věčný Bože, 
skrze Krista, Pána našeho. 
Skrze něhož velebnost tvou 
chválí Andělé, koří se 
Panstva, chvějí se Mocnosti, 
nebesa a nebeské Síly, i svatí 
Serafové společným plesáním 
 

ho; a lopotíme se pracujíce 
rukama svýma; jsouce tupeni 
žehnáme, jsouce pro-
následování snášíme to, 
jsouce pomlouváni modlíme 
se; jako smetí tohoto světa 
jsme se stali povrhelem u 
všech až dosavad. Nepíši to, 
abych vás zahanbil, nýbrž 
napomínám jako milované 
dítky své v Kristu Ježíši, 
Pánu našem. 
 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 36, 30-
31) Ústa spravedlivého 
pronášejí moudrost a jazyk 
jeho mluví to, co jest pravé. 
V. Zákon Boha jeho je v srdci 
jeho, proto nezakolísají se 
jeho kroky. 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 111, 1) 
Blaze člověku, jenž se bojí 
Pána, jenž v přikázáních jeho 
si libuje velice. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Lukáše 
(12, 32-34). 
Za onoho času řekl Pán Ježíš 
učedníkům svým: Nebojte se, 
malé stádce, neboť zalíbilo se 
Otci vašemu dáti vám 
království. Prodejte, co máte, 
a dejte almužnou. Udělejte si 
 

láphis cǽdimur, et instábiles 
sumus, et laborámus operán-
tes mánibus nostris: maledíci-
mur, et benedícimus: perse-
cutiónem pátimur, et sustiné-
mus: blasphemámur, et obse-
crámus: tamquam purgamén-
ta hujus mundi facti sumus, 
ómnium peripséma usque 
adhuc. Non ut confúndam 
vos, hæc scribo, sed ut fílios 
meos caríssimos móneo: in 
Christo Jesu, Dómino nostro. 
 
GRADUALE (Psalmus 36, 30-
31) Os justi meditábitur 
sapiéntiam, et lingua ejus 
loquétur judícium. V. Lex Dei 
ejus in corde ipsíus: et non 
supplantabúntur gressus 
ejus. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 111) 
Beátur vir, qui timet 
Dómium: in mandátis ejus 
cupit nimis. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (12, 32-34). 
In illo témpore: Dixit Jesus 
discípulis suis: Nolíte timére, 
pusíllus grex, quia complácu-
it Patri vestro dare vobis reg-
num. Véndite quæ possidétis, 
et date eleemósynam. Fácite 
 

vobis sácculos, qui non ve-
teráscunt, thesáurum non de-
ficiéntem in cælis: quo fur 
non apprópiat, neque tínea 
corrúmpit. Ubi enim thesáu-
rus vester est, ibi et cor 
vestrum erit. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 20, 2-3) 
In virtúte tua, Dómine, lætá-
bitur justus, et super salutáre 
tuum exsultábit veheménter: 
desidérium ánimæ ejus 
tribuísti ei. 
 
SECRETA – Præsta nobis, 
quǽsumus, omnípotens De-
us; ut nostræ humilitátis ob-
látio et pro tuórum tibi grata 
sit honóre Sanctórum, et nos 
córpore páriter et mente 
puríficet. Per Dóminum. 
 
PRÆFATIO – Vere dignum et 
justum est, æquum et 
salutáre, nos tibi semper et 
ubíque grátias ágere: Dómine 
sancte, Pater omnípotens, æ-
térne Deus: per Christum, 
Dóminum nostrum. Per 
quem majestátem tuam lau-
dant Angeli, adórant Domi-
natiónes, tremunt Potestátes. 
Cæli, cælorúmque Virtútes, 
ac beáta Séraphim, sócia 
 


